VÁS ZVE ZA POZNÁNÍM ŠUMPERSKA

Vážení a milí sousedé, tak jak jsme Vás dříve prostřednictvím obecního zpravodaje
informovali, připravujeme pro Vás zájezd i v měsíci září. Pojedeme navštívit Velké Losiny
ležící severně od města Šumperka v malebném údolí řeky Desné. První naší zastávkou
bude návštěva renesančního zámku. Původní zchátralou tvrz nahradila na konci 16. století
pozdně renesanční stavba zámku. Zámek byl postaven významným moravským rodem
pánů ze Žerotína. Zámek bez úhony přežil třicetiletou válku a právě díky tomu si budeme
moci prohlédnout ojediněle zachovalé interiéry zdobené výjimečnými koženými tapetami
a kolekcí gobelínů. Losinské panství je spojeno s takzvanými čarodějnickými procesy, které
zde probíhaly v letech 1678-1692. Za oběť inkvizičního tribunálu zde padlo 56 nešťastníků.
Za zmínku zcela jistě stojí, že na zámku ve Velkých Losinách byla natočena řada pohádek a
filmů. Například z roku 1969 historické drama Kladivo na čarodějnice v režii Otakara Vávry.
V roce 2007 velkofilm Bathory režiséra Juraje Jakubiska. Pohádka z roku 1996 O sirotkovi
z Radhoště, kterou režíroval Ludvík Ráža. V roce 1994 se na zámku točila známá soutěž O
Poklad Anežky České, kterou moderoval Marek Eben. Zámek je obklopen rozsáhlým
parkem, který prošel během století řadou úprav. Postupně byla původní rozloha parku
několikanásobně zvětšena. Původní renesanční zahrada byla na počátku 18. století
nahrazena ozdobným barokním sadem. Parková kompozice byla obohacena například o
umělý vodopád, vodotrysky, zahradní altán a sochařskou výzdobu. Další naší zastávkou
bude návštěva Muzea papíru. Velkolosinská ruční papírna na výrobu papíru byla založena
na sklonku 16. století a pracuje nepřetržitě až do dnešních dní. Původní žerotínská papírna
je jedním z posledních evropských svědků starého papírnického řemesla, jediná svého
druhu v České republice. Ruční papír se zde vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Pro
svou vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro
významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, v knižní umělecké a
restaurátorské praxi a k tisku bibliofilií. Z pohledu více jak čtyřsetleté kontinuity tradiční
ruční papírenské výroby nemá tato unikátní velkolosinská papírna v oblasti Evropy obdoby.
V roce 2001 byla tato ruční papírna vládou České republiky prohlášena národní kulturní
památkou.
Prosím, mějte na paměti, že počet účastníků zájezdu je limitován počtem míst v autobuse,
proto vám doporučujeme neotálet s objednávkou zájezdu. Pro více informací o zájezdě
nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@nasedoubrava.cz nebo mobilu
602 755 179.
Těšíme se, že pojedeme společně s vámi na zájezd!
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